Město Klášterec nad Ohří
Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu

Zásady pro udělování dotací na podporu kulturní činnosti
z rozpočtu města Klášterce nad Ohří na rok 2015
1. Základní cíle
Cílem dotačního programu je komplexní podpora společenského a kulturního života města,
tradičních i nově vznikajících projektů, aktivit směřujících nejen k turistům a návštěvníkům
města, ale i k jeho občanům. Podporované kulturní akce mají za cíl podílet se na vytváření
image Klášterce nad Ohří jako kulturního města pro všechny věkové kategorie v průběhu
celého roku.

2. Okruhy podpory
I. okruh - kulturní akce konající se na území města Klášterce nad Ohří od 1.1. do 30.6.2015
II. okruh - kulturní akce konající se na území města Klášterce nad Ohří od 1.7. do 31.12. 2015

3. Termíny výzev
Termíny k předkládání žádostí

- I. okruh do 20. 1. 2015
- II. okruh do 29. 5. 2015

Žádosti lze předložit osobně nebo zaslat poštou či elektronicky do termínu uzávěrky
přihlášek. Rozhodující je datum doručení žádosti. Žadatelé mohou po předchozí domluvě
konzultovat své žádosti až do jejich podání s Oddělením vztahů s veřejností a cestovního
ruchu.

4. Popis programu, výše dotace
Finanční prostředky mohou být poskytnuty na úhradu prokazatelných nákladů spojených
s projekty v oblasti kultury, které nejsou v daném roce plánovanými náklady rozpočtu
OVsVaCR a příspěvkových organizací města v oblasti kultury.
Na kulturní akci může žadatel získat až 100 % nákladů, maximální výše příspěvku je
70 000 Kč. U dotací vyšších než 50 000 Kč rozhodne o přidělení prostředků Zastupitelstvo
města Klášterce nad Ohří. V I. okruhu bude poskytnuto maximálně 2/3 z celkové sumy určené
pro dotace na podporu kulturní činnosti v roce 2015.

5. Předkladatelé - příjemci
− příjemci mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území ČR a právnické osoby
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace, atd.) se sídlem na
území ČR
− finanční podporu nelze poskytnout v rozporu s platnými usneseními zastupitelstva města
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6. Podmínky účasti na dotačním programu
− konání projektu na území města Klášterce nad Ohří
− veřejná akce
− bezproblémovost (případné) předchozí spolupráce
7. Neuznatelné náklady
− úhrada energií
− dary
− občerstvení
− pokuty a penále
− kapesné a diety
− telekomunikační poplatky
− mzdy a pojištění zaměstnanců
− investiční náklady a vybavení kanceláří
− výroba CD/DVD, vydání knih, tvorba www stránek
8. Marketingová spolupráce
Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu poskytne marketingovou podporu formou
zveřejnění akce na webu městu a turistickém webu, případně dalších propagačních
materiálech. Ostatní formy podpory (např. konzultace ohledně dalších možností propagace)
jsou možné po předchozí domluvě.
Podmínkou marketingové podpory je sdělení termínu konání akce do 5 dnů od podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce se zavazuje propagovat akci v souladu s požadavky
Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu. Na propagačních materiálech (letáky,
programy, plakáty) a na případných webových stránkách, v kabelové televizi a v ostatních
využitých médiích musí uvádět informaci „Tento projekt finančně podpořilo město Klášterec
nad Ohří“, doplněnou v konkrétních případech znakem města.

9. Rozhodnutí o udělení dotace
Každý projekt bude posuzován dle několika kritérií, z nichž největší váhu mají návštěvnost a
její vývoj během případných předchozích ročníků projektu, tradice akce, vazba na město,
region a historii, zaměření na cílové skupiny, ale také zapojení veřejnosti různých věkových
kategorií či samotný charakter kulturní akce a její přispění k propagaci našeho města.
Žádost bude projednána do 10 dnů od uzávěrky v Komisi kultury a předána Radě města
Klášterce nad Ohří s doporučením schválit či neschválit. Rozhodnutí Rady města bude přijato
na jejím nejbližším zasedání. U dotací vyšších než 50 000 Kč rozhodne o přidělení prostředků
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří. Následně budou žadatelé informováni o výsledku
písemnou formou. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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10. Náležitosti žádosti
Žadatel o finanční podporu předloží:
− podepsaný originál žádosti o přidělení dotace
− kopii podepsaného originálu žádosti o přidělení dotace ve dvou vyhotoveních
− originál podrobného rozpočtu
− kopii rozpočtu ve dvou vyhotoveních
− čestné prohlášení o bezdlužnosti
− kopii stanov nebo statutu v případě jejich existence (pouze u žadatelů, kteří žádají poprvé
nebo u kterých došlo ke změně stanov nebo statutu)
− kopii dokladu o přidělení IČ (pouze u žadatelů, kteří žádají poprvé)
Neúplné žádosti budou vyřazeny.

11. Vyúčtování projektu
− Příjemce podpory je povinen doložit v řádném termínu vyúčtování projektu. Doklady o
použití finančních prostředků se předkládají do 30 dnů od ukončení akce, a to formou
soupisu všech dokladů souvisejících s její realizací a s uvedením výše částky a účelu
platby. Příjemce poskytovateli doloží kopie jednotlivých účetních dokladů, kopie
platebních příkazů a kopie výdajových dokladů.
− V případě uhrazených faktur je nutno doložit kopii každé faktury a kopii příslušného
platebního příkazu s vyznačením účelu platby.
− V případě platby v hotovosti musí být doloženy kopie účtenky a kopie výdajového
dokladu.
− V případě platby uměleckého honoráře, nájmu prostor, atp. musí být přiložena smlouva,
dohoda a doklad o provedení platby.

12. Konzultační místo a příjem žádostí
Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 699
e-mail: okm@muklasterec.cz

Přílohy:
č.1: žádost o poskytnutí dotace
č.2: čestné prohlášení
č.3: rozpočet projektu
č.4: vyúčtování dotace
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